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Gateway B1  

Unit 1 – Family matters 

Unit 1 Ages and stages of life 
adolescence ˌædəˈles(ə)ns dospívání 
adult ˈædʌlt dospělý; zletilý 
baby ˈbeɪbi dítě, batole 
birth bɜː(r)ɵ narození 
child tʃaɪld dítě; potomek 
childhood ˈtʃaɪldˌhʊd dětství 
death deɵ smrt  
middle-aged ˈⅿɪd(ə)l eɪdʒd středního věku  
old age əʊld ˈeɪdʒ stáří; vysoký věk 
senior citizen siːniə(r) ˈsɪtɪz(ə)n občan v důchodovém 

věku 
teenager ˈtiːnˌeɪdʒə(r) teenager; - náctiletý/á 
young adult jʌŋ ˈædʌlt mladík/slečna 

Unit 1 The family 
aunt ɑːnt teta 
brother ˈbrʌðə(r) bratr 
brother-in-law ˈbrʌðə(r) ɪn ˌlɔː švagr 
cousin ˈkʌz(ə)n bratranec; sestřenice 
daughter ˈdɔːtə(r) dcera 
divorced dɪˈvɔː(r)st rozvedený/rozvedená 
father-in-law ˈfɑːðə(r)  ɪn ˌlɔː tchán 
grandson/daughte
r 

ˈgræn(d)ˌsʌn / 
ˌdɔːtə(r) 

vnuk/vnučka 

husband ˈhʌzbənd manžel; muž 
mother-in-law ˈmʌðə(r) ɪn ˌlɔː tchýně 
nephew ˈnefjuː synovec 
niece niːs neteř 
one-parent family ˌwʌn peərənt 

ˈfæm(ə)li 
neúplná rodina 

partner ˈpɑː(r)tnə(r) partner; partnerka  
single ˈsɪŋg(ə)l jeden 
sister-in-law ˈsɪstə(r) ɪn ˌlɔː švagrová 
son sʌn syn 
stepfather/mother ˈstep ˌfɑːðə(r) /  

ˌmʌðə(r) 
nevlastní otec/matka 

wife waɪf manželka; žena 

Unit 1 Noun suffixes – ment, -ion, -ence 
adolescence ˌædəˈles(ə)ns dospívání 
difference ˈdɪfrəns rozdíl 
equipment ɪˈkwɪpmənt vybavení; výbava 
improvement ɪmˈpruːvmənt zlepšení; zdokonalení 
independence ˌɪndɪˈpendəns nezávislost 
invention ɪnˈvenʃ(ə)n vynález 
movement ˈmuːvmənt pohyb; přesun 
information ˌɪnfə(r)ˈmeɪʃ(ə)n informace 
protection prəˈtekʃ(ə)n ochrana  

Unit 1 Other words and phrases 
alone əˈləʊn sám; samotný 
approximately əˈprɒksɪmətli přibližně; asi 
behaviour bɪˈheɪvjə(r) chování 
boil bɔɪl vařit (se); vřít 
care keə(r) péče; pečovat 
celebrity səˈlebrəti známá osobnost; 

celebrita 

chance tʃɑːns šance 
company ˈkʌmp(ə)ni společnost 
computer 
technician 

kəmˈpjuːtə(r) 
tekˈnɪʃ(ə)n 

počítačový technik 

connected kəˈnektɪd spojený; propojený 
constant ˈkɒnstənt konstatní, nepřetržitý 
constant ˈkɒnstənt konstatní, nepřetržitý 
cost kɒst náklady; cena; stát (o 

ceně) 
cultural values ˈkʌltʃ(ə)rəl væljuːz kulturní dědictví 
dangerous ˈdeɪndʒərəs nebezpečný  
decision dɪˈsɪʒ(ə)n rozhodnutí 
difficult ˈdɪfɪk(ə)lt obtížný; nesnadný 
discipline ˈdɪsəplɪn kázeň, disciplína 
discuss dɪˈskʌs diskutovat; povídat si 
enter ˈentə(r) vstoupit 
e-pal ˈiː pæl kamarád na dopisování 

emailem 
experiment ɪkˈsperɪˌmənt pokus 
explore ɪkˈsplɔː(r) (pro)zkoumat  
extra-curricular ˈekstrə kəˌrɪkjələ(r) mimoškolní 
fair (= just) feə(r) spravedlivý, férový 
fashion ˈfæʃ(ə)n móda 
fast fɑːst rychlý; rychle 
female ˈfiːmeɪl ženský; ženského pohlaví 
fortunate ˈfɔː(r)tʃənət mající/přinášející štěstí 
free friː volný; bezplatný 
fridge frɪdʒ lednička 
government ˈgʌvə(r)nmənt vláda 
GPS system ˌdʒiː piː ˈes sɪstəm GPS systém 
grow up ˌgrəʊ ˈʌp vyrůst(at) 
health helɵ zdraví 
helmet ˈhelmɪt helma; ochranná přilba 
hide haɪd schovat 
inform ɪnˈfɔː(r)m oznámit; informovat 
jacket ˈdʒækɪt sako; kabátek  
late leɪt pozdě 
later ˈleɪtə(r) později 
leave liːv odejít; odjet; opustit 
lie (= not tell the 
truth) 

laɪ lhát 

limit ˈlɪmɪt hranice 
marriage ˈmærɪdʒ manželství; sňatek 
meal miːl jídlo; pokrm  
message ˈmesɪdʒ vzkaz; zpráva 
mistake mɪˈsteɪk chyba 
month mʌnɵ měsíc (kalendářní) 
newspaper ˈnjuːzˌpeɪpə(r) noviny  
obey əˈbeɪ poslouchat 
on time ɒn ˈtaɪm (přesně) na čas 
online ɒnˈlaɪn připojený (k počítačové 

síti) 
opportunity ˌɒpə(r)ˈtjuːnəti příležitost; možnost 
opposite (= true, 
the opposite of 
false) 

ˈɒpəzɪt protější 

option ˈɒpʃ(ə)n možnost volby 
particular pə(r)ˈtɪkjʊlə(r) jednotlivý; konkrétní 
permanent ˈpɜː(r)mənənt stálý; trvalý 
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place pleɪs políčko (ve stolních 
hrách) 

recent ˈriːs(ə)nt nedávný; nový 
result rɪˈzʌlt výsledek 
result rɪˈzʌlt výsledek 
result rɪˈzʌlt výsledek 
result rɪˈzʌlt výsledek 
rule ruːl pravidlo; řád; zásada 
service ˈsɜː(r)vɪs služba 
shout ʃaʊt (za)křičet; řvát 
shout ʃaʊt (za)křičet; řvát 
specialist ˈspeʃəlɪst odborník  
spy spaɪ špión; špionážní; 

špehovat 
stress stres napětí; stres; zdůraznit 
strict strɪkt přísný 
technology tekˈnɒlədʒi technologie 
yell jel ječet; vřískat 
zone zəʊn zóna, pásmo 

Unit 2 Criminal records 

Unit 2 Crimes 
burglary ˈbɜː(r)gləri vloupání 
burgle ˈbɜː(r)g(ə)l (vy)loupit; vloupat se 
kill kɪl zabít; zabíjet 
mug mʌg hrnek 
mugging ˈmʌgɪŋ přepadení (na ulici)  
murder ˈmɜː(r)də(r) vražda 
piracy ˈpaɪrəsi pirátství 
pirate ˈpaɪrət pirát 
rob rɒb (vy/u/o)loupit 
robbery ˈrɒbəri loupež 
shoplifting ˈʃɒpˌlɪftɪŋ (drobná) krádež v 

obchodě 
steal stiːl (u)krást; odcizit 
theft ɵeft krádež 
vandalise ˈvændəlaɪz zpustošit; zničit 

Unit 2 Criminals 
burglar ˈbɜː(r)glə(r) lupič; zloděj 
mugger ˈmʌgə(r) zloděj a násilník; lupič 
murderer ˈmɜː(r)dərə(r) vrah 
robber ˈrɒbə(r) zloděj 
shoplifter ˈʃɒpˌlɪftə(r) zloděj v obchodě 
thief ɵiːf zloděj 
vandal ˈvænd(ə)l vandal 

Unit 2 Phrasal verbs 
find out fɑɪnd ˈɑʊt zjistit; objevit; vypátrat 
look into lʊk ˈɪntə prozkoumat; zabývat se 
look for ˈlʊk fə(r) hledat 
turn up tɜː(r)n ˈʌp objevit se 
come across kʌm əˈkrɒs narazit na něco 
work out wɜː(r)k ˈɑʊt trénovat; trénink 

Unit 2 Other words and phrases 
afterwards ˈɑːftə(r)wə(r)dz potom; později 
ahead əˈhed vpřed(u) 
army ˈɑː(r)mi armáda 
arrest əˈrest zatknout; zajistit 

(podezřelého) 
basic ˈbeɪsɪk základní 
behind bɪˈhaɪnd za 

block blɒk ucpat; zablokovat 
box bɒks krabice; skříňka 
bunker ˈbʌŋkə(r) bunkr, kryt 
by accident baɪ ˈæksɪd(ə)nt náhodou 
by post baɪ ˈpəʊst (zaslat) poštou 
camera ˈkæm(ə)rə fotoaparát; kamera 
case (= ‘criminal 
case’) 

keɪs případ, proces 

catch kætʃ chytit; chytat; chytnout 
cheque tʃek šek 
commit kəˈmɪt spáchat 
corner ˈkɔː(r)nə(r) koutek; kout 
crash kræʃ narazit do; nabourat (se) 

(auto); havárie 
crossroads ˈkrɒsˌrəʊdz křižovatka 
damage ˈdæmɪdʒ škoda; poškodit  
destroy dɪˈstrɔɪ zničit 
detail ˈdiːteɪl detail; jednotlivost; 

maličkost 
disappear ˌdɪsəˈpɪə(r) zmizet; ztratit se 
driving mirror ˈdraɪvɪŋ mɪrə(r) zpětné zrcátko 
escape ɪˈskeɪp uprchnout; utéct 
everywhere ˈevriˌweə(r) všude kolem 
expect ɪkˈspekt očekávat; předpokládat 
fight faɪt zápas; souboj 
franc fræŋk frank 
gadget ˈgædʒɪt (malý) přístroj 
gang gæŋ gang, banda 
get ready get ˈredi připravit se 
guard gɑː(r)d obrana; hlídač; strážce 
gun gʌn (střelná) zbraň; pistole 
handbag ˈhæn(d)ˌbæg kabelka  
handle ˈhænd(ə)l madlo; rukojeť; držadlo 
happen ˈhæpən stát se; přihodit se 
headlights ˈhedˌlaɪt světlomety 
headquarters hedˈkwɔː(r)tə(r)z velitelství; centrála 
identification aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃ(ə)n identifikace 
jump out ˌdʒʌmp ˈaʊt vyskočit z 
kidnap ˈkɪdnæp unést; únos 
logic ˈlɒdʒɪk logika 
magician məˈdʒɪʃ(ə)n kouzelník; čaroděj 
mission ˈmɪʃ(ə)n mise; poslání; úkol 
navy ˈneɪvi námořní síly; tmavomodrý 
neck nek krk; hrdlo; šíje 
note nəʊt bankovka 
outside ˌaʊtˈsaɪd venku 
pair peə(r) pár; dvojice; označuje 

podvojné předměty 
parcel ˈpɑː(r)s(ə)l balík 
petrol station ˈpetrəl steɪʃ(ə)n benzínová pumpa 
pocket ˈpɒkɪt kapsa 
police force pəˈliːs fɔː(r)s policejní sbor 
popular ˈpɒpjʊlə(r) oblíbený; populární; 

obecně rozšířený  
prison ˈprɪz(ə)n věznice; vězení 
property ˈprɒpə(r)ti majetek; vlastnictví 
quickly ˈkwɪkli rychle 
regular (= 
common) 

ˈregjʊlə(r) pravidelný 

reply rɪˈplaɪ odpovědět 
revise rɪˈvaɪz opakovat 
rope rəʊp lano 
sack sæk pytel 
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scene of the crime ̩siːn əv ðə ˈkraɪm místo činu 
show ʃəʊ pořad; zábavné 

představení  
side road ˈsaɪd rəʊd vedlejší cesta/silnice 
software ˈsɒf(t)ˌweə(r) programové vybavení 

počítače 
soldier ˈsəʊldʒə(r) voják  
solve sɒlv (vy)řešit; (roz)luštit 
speed spiːd rychlost 
successful səkˈsesf(ə)l úspěšný 
suddenly ˈsʌd(ə)nli náhle; neočekávaně 
sunglasses ˈsʌnˌglɑːsɪz sluneční brýle  
surprise sə(r)ˈpraɪz překvapit; překvapení 
suspicious səˈspɪʃəs podezíravý; nedůvěřivý 
thick ɵɪk tlustý 
try traɪ zkusit 
turn off (= lights) ˌtɜː(r)n ˈɒf vypnout, zhasnout 
unexpectedly ˌʌnɪkˈspektɪdli nečekaně 
uniform ˈjuːnɪfɔː(r)m uniforma 
urgent ˈɜː(r)dʒ(ə)nt naléhavý; urgentní 
violence ˈvaɪələns násilí 
walking stick ˈwɔːkɪŋ stɪk vycházková hůl 
worried ˈwʌrid ustaraný; znepokojený 

Unit 1 – 2 Gateway to exam 
clear klɪə(r) čistý; jasný 
conference ˈkɒnf(ə)rəns konference 
connection kəˈnekʃ(ə)n spojení 
cover ˈkʌvə(r) přikrýt; (za)krýt 
hood hʊd kapuce 
hoodie ˈhʊdi mikina 
identify aɪˈdentɪfaɪ rozpoznat 
incident ˈɪnsɪd(ə)nt událost; incident 
jay-walking ˈdʒeɪˌwɔːkɪŋ nebezpečné, zakázané 

přecházení (silnice) 
necessary ˈnesəs(ə)ri potřebný; nezbytný; nutný 
professor prəˈfesə(r) profesor 
security sɪˈkjʊərəti bezpečnost; bezpečí 
top (= clothes) tɒp vrchní díl (oblečení) 

Unit 3 – Lost in translation 

Unit 3 Countries, nationalities and 
languages 
Argentina ˌɑː(r)dʒənˈtiːnə Argentina 
Argentinian ˌɑː(r)dʒənˈtɪniən argentinský 
Austria ˈɒstriə Rakousko 
Austrian ˈɒstriən Rakušan 
Brazil brəˈzɪl Brazílie (pozor na 

přízvuk) 
Brazilian brəˈzɪliən Brazil/ec(ka); brazilský 
Dutch dʌtʃ holandský; holandština 
Egypt iːdʒɪpt Egypt 
Egyptian ɪˈdʒɪpʃ(ə)n egyptský 
English ˈɪŋglɪʃ angličtina; anglicky 
French frentʃ francouzština;  

francouzsky  
German ˈdʒɜː(r)mən německý; němčina 
The Netherlands ðə ˈneðərləndz Nizozemí/Holandsko 
Italian ɪˈtæljən italština; italsky; Ital/ka 
Japan dʒəˈpæn Japonsko (pozor na 

přízvuk) 
Japanese ˌdʒæpəˈniːz Japon/ec(ka); japonský; 

japonština 

Poland ˈpəʊlənd Polsko 
Polish ˈpəʊlɪʃ polský; polština 
Portuguese ˌpɔː(r)tʃʊˈgiːz portugalský; portugalština 
Romansh rəʊˈmænʃ Rétorománština 
Russia ˈrʌʃə Rusko 
Russian ˈrʌʃ(ə)n Rus/ka; ruský; ruština 
Spanish ˈspænɪʃ španělský; španělština 
Swiss swɪs švýcarský 
Switzerland ˈswɪtsələnd Švýcarsko 
Wales weɪlz Wales 
Welsh welʃ waleský 

Unit 3 Learning a language 
do an exercise duː ən ˈeksə(r)saɪz vypracovat cvičení 
do homework duː ˈhəʊmˌwɜː(r)k (u)dělat domácí úkoly 
do/study English duː / ˈstʌdi ˈɪŋglɪʃ studovat angličtinu 
do/take an exam duː / ˌteɪk ən 

ˈɪgzæm 
vykonat zkoušku 

study ˈstʌdi studovat 
make a mistake ˌmeɪk ə ˈmɪsteɪk (u)dělat chybu 
memorization ˌmeməraɪˈzeɪʃ(ə)n zapamatování 
memorize ˈmeməraɪz zapamatovat si 
practice ˈpræktɪs praxe; postup; trénink 
practise ˈpræktɪs cvičit 
revision rɪˈvɪʒ(ə)n opakování 
student ˈstjuːd(ə)nt student/ka 
translate trænsˈleɪt přeložit; překládat 
translation trænsˈleɪʃ(ə)n překlad 

Unit 3 Negative prefixes 
illegal ɪˈliːg(ə)l nezákonný; protiprávní 
impossible ɪmˈpɒsəb(ə)l nemožný 
incorrect ˌɪnkəˈrekt špatný; chybný 
informal ɪnˈfɔː(r)m(ə)l neformální; přátelský 
invisible ɪnˈvɪzəb(ə)l neviditelný 
irregular ɪˈregjʊlə(r) nepravidelný 
unhappy ʌnˈhæpi nešťastný; smutný 
unofficial ˌʌnəˈfɪʃ(ə)l neoficiální 
unusual ʌnˈjuːʒʊəl neobvyklý 

Unit 3 Other words and phrases 
accommodation əˌkɒməˈdeɪʃ(ə)n ubytování 
advice ədˈvaɪs rada 
airline ˈeə(r)ˌlaɪn letecká linka 
alien ˈeɪliən mimozemšťan; 

návštěvník (z jiné 
planety) 

annual ˈænjuəl každoroční 
apart from əˈpaː(r)t frəm kromě, nehledě na 
background ˈbækˌgraʊnd pozadí; prostředí; původ 
belong to bɪˈlɒŋ tə patřit (k) 
biscuit ˈbɪskɪt keks; sušenka 
break breɪk rozbít (se/si), zlomit 

(se/si) 
building ˈbɪldɪŋ budova; stavba 
business (= 
count.) 

ˈbɪznəs obchod (ne prodejna) 

calculate ˈkælkjʊleɪt počítat, odhadovat 
career kəˈrɪə(r) povolání; životní dráha 
channel (= TV) ˈtʃæn(ə)l televizní stanice, kanál 
chat tʃæt povídat si; (neformální) 

rozhovor 
confusion kənˈfjuːʒ(ə)n zmatek; zmatení 
consonant ˈkɒnsənənt souhláska 
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contain kənˈteɪn obsahovat 
convention kənˈvenʃ(ə)n shormáždění; sjezd; 

kongres 
count kaʊnt počítat 
credits (= at end 
of a film) 

kredɪts titulky (na konci filmu) 

dessert dɪˈzɜː(r)t zákusek 
difficulty ˈdɪfɪk(ə)lti problém; potíž 
discourse ˈdɪskɔː(r)s projev 
dub dʌb dabing, dabovat 
experience ɪkˈspɪəriəns zážitek 
expression ɪkˈspreʃ(ə)n výraz 
factor ˈfæktə(r) faktor 
factory ˈfæktri továrna  
familiar fəˈmɪliə(r) dobře/důvěrně známý 
flirt flɜː(r)t flirt; flirtovat 
fuelling stop fjuːəlɪŋ stɒp zastávka k doplnění 

paliva 
hamburger ˈhæmˌbɜː(r)gə(r) hamburger; karbanátek  
instead of ɪnˈsted əv místo (něčeho) 
interpretation ɪnˌtɜː(r)prɪˈteɪʃ(ə)n výklad; interpretace 
last lɑːst trvat 
level ˈlev(ə)l úroveň 
linguist ˈlɪŋgwɪst jazykovědec; lingvista 
mad about ˈmæd əbaʊt zblázněný (do čeho) 
main meɪn hlavní 
monument ˈmɒnjʊmənt památník; monument 
mother-tongue ˌmʌðə(r) ˈtʌŋ mateřský jazyk 
mountain ˈmaʊntɪn hora 
native speaker ˌneɪtɪv ˈspiːkə(r) rodilý mluvčí 
neighbour ˈneɪbə(r) soused/ sousedka 
occasionally əˈkeɪʒ(ə)nəli příležitostně; sem tam 
office ˈɒfɪs kancelář; úřad 
original əˈrɪdʒ(ə)nəl původní; originální 
over (= more 
than) 

əʊvə(r) více než, přes 

permission pə(r)ˈmɪʃ(ə)n dovolení, povolení 
picnic ˈpɪknɪk piknik  
politician ˌpɒləˈtɪʃ(ə)n politik 
possession pəˈzeʃ(ə)n majetek 
sailing ˈseɪlɪŋ plachtění; plachtařský 

sport 
sauce sɔːs omáčka 
set up (= start, 
establish) 

ˌset ˈʌp založit 

sign saɪn informační/reklamní 
tabule 

simple ˈsɪmp(ə)l jednoduchý; prostý  
simplify ˈsɪmplɪfaɪ zjednodušit 
skill skɪl dovednost; šikovnost  
snow snəʊ sníh; sněžit  
sound saʊnd zvuk 
summary ˈsʌməri shrnutí; souhrn 
surfing ˈsɜː(r)fɪŋ surfing 
theme park ˈɵiːm pɑː(r)k zábavní park 
tomato ketchup təˌmɑːtəʊ ˈketʃəp rajčatový kečup 
translator trænsˈleɪtə(r) tlumočník; překladatel 
tribe traɪb (domorodý) kmen; klan 
Turkish ˈtɜː(r)kɪʃ Turek; turecký; turečtina 
version ˈvɜː(r)ʃ(ə)n verze 
vowel ˈvaʊəl samohláska 
whole həʊl celý 
yoghurt ˈjɒgə(r)t jogurt 

Unit 4 – Fit and well 

Unit 4 Parts of the body 
arm ɑː(r)m paže; ruka 
back bæk záda 
chest tʃest hruď 
ear ɪə(r) ucho; sluch 
elbow ˈelbəʊ loket 
finger ˈfɪŋgə(r) prst 
foot fʊt noha; chodidlo 
hand hænd ruka 
head hed hlava 
knee niː koleno 
leg leg noha 
nose nəʊz nos 
stomach ˈstʌmək žaludek; břicho 
throat ɵrəʊt krk 
toe təʊ prst (na noze) 
tooth tuːɵ zub 

Unit 4 Health problems and illnesses 
broken ˈbrəʊkən rozbitý; porouchaný; 

zlomený 
cold kəʊld nachlazení 
cough kɒf kašlat; kašel; zakašlání 
earache ˈɪəreɪk bolest / bolení ucha 
flu fluː chřipka 
headache ˈhedeɪk bolest/bolení hlavy 
hurt hɜː(r)t bolet; zranit 
pain peɪn bolest; bolesti 
sore sɔː(r) bolavý 
stomach ache ˈstʌmək eɪk bolení břicha 
temperature ˈtemprɪtʃə(r) teplota (lehčí 

onemocnění) 
toothache ˈtuːɵeɪk bolest / bolení zubu / 

zubů 
virus ˈvaɪrəs vir 

Unit 4 Compound nouns connected with 
health and medicine 
food poisoning ˈfuːd ˌpɔɪz(ə)nɪŋ otrava potravinami 
first aid ˌfɜː(r)st ˈeɪd první pomoc 
health centre ˈhelθ ˌkeə(r) zdravotní středisko; 

poliklinika 
heart attack ˈhɑː(r)t əˌtæk infarkt; náhlá srdeční 

slabost 
painkiller ˈpeɪnˌkɪlə(r) lék na bolest 
waiting room ˈweɪtɪŋ ˌruːm čekárna 

Unit 4 Other words and phrases 
accident ˈæksɪd(ə)nt (dopravní) nehoda; 

nešťastná náhoda 
admit ədˈmɪt připustit; přijmout 
bitterness ˈbɪtə(r)nəs hořkost; rozhořčení 
blame bleɪm vina; obvinění 
boat bəʊt člun; loď(ka) 
bored bɔː(r)d znuděný; otrávený 
borrow ˈbɒrəʊ (vy)půjčit si 
bright braɪt jasný; bystrý; zářivý 
chemical ˈkemɪk(ə)l chemikálie; preparát  
congratulations kənˌgrætʃʊˈleɪʃ(ə)n

z 
blahopřání; gratulace 

cruelty ˈkruːəlti krutost; ukrutnost 
cure kjʊə(r) (vy)léčit 
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desert noun: dɪˈzɜː(r)t poušť 
drama ˈdrɑːmə divadelní hra; drama 
drug drʌg droga; lék 
emergency ɪˈmɜː(r)dʒ(ə)nsi naléhavý případ/stav; 

pohotovost 
evil ˈiːv(ə)l zlý 
fall fɔːl padat 
fault fɔːlt chyba 
fear fɪə(r) strach 
filled fɪld naplněný 
forest ˈfɒrɪst les; prales 
forgive fə(r)ˈgɪv odpustit 
get off (a boat) ˌget ˈɒf vystoupit 
get rid of ˌget ˈrɪd əv zbavit se 
get well ˌget ˈwel uzdravit se 
ghost gəʊst duch 
grant grɑːnt dotace; grant 
guess ges hádat; uhodnout 
guilty ˈgɪlti vinen 
hard (= solid) hɑː(r)d tvrdý, pevný 
human being ˌhjuːmən ˈbiːɪŋ lidská bytost 
hygiene ˈhaɪdʒiːn hygiena 
ice aɪs led 
innocence ˈɪnəs(ə)ns nevinnost 
laboratory ləˈbɒrət(ə)ri laboratoř 
laptop ˈlæpˌtɒp notebook; přenosný 

počítač 
lie, lay laɪ    leɪ ležet 
lock lɒk (u)zamknout 
lower (your voice) ˈləʊə(r) ztišit (hlas) 
mad mæd šílený; rozzuřený 
mime maɪm pantomima/hrát 

pantomimu 
misery ˈmɪzəri utrpení; trápení 
non-stop ˌnɒnˈstɒp bez přestávky 
paracetamol ˌpærəˈsiːtəmɒl paracetamol 
poison ˈpɔɪz(ə)n jed 
politely pəˈlaɪtli zdvořile 
pray preɪ modlit se 
prize praɪz cena; výhra 
project noun: ˈprɑʤekt, 

ˈprəʊʤekt 
(výzkumný) úkol; plán 

raise (your voice) reɪz zvýšit (hlas) 
reach riːtʃ dorazit; dojet (kam) 
recover rɪˈkʌvə(r) uzdravit se; vzchopit se 
reduce rɪˈdjuːs snížit; omezit 
remedy ˈremədi lék; (vy)léčit; napravit 
ride raɪd jet/jezdit na něčem 
rubbish ˈrʌbɪʃ odpadky; smetí 
ruin ˈruːɪn zničit; zbořit; zkazit 
seasick ˈsiːˌsɪk (be ~) mít mořskou 

nemoc 
seasickness ˈsiːˌsɪknəs     mořská nemoc 
separate adjective: 

ˈsep(ə)rət 
oddělený 

ship ʃɪp loď 
sick sɪk nemocný; na zvracení 
slip past ˌslɪp ˈpɑːst nechat si proklouznout 

(příležitost) 
solid ˈsɒlɪd pevný; tuhý  
stare steə(r) zírat; upřený pohled 
strong strɒŋ silný 

succeed səkˈsiːd mít úspěch; uspět; 
podařit se 

suffer ˈsʌfə(r) (u)trpět 
summer ˈsʌmə(r) léto  
take over ˌteɪk ˈəʊvə(r) převzít; ujmout se 

(funkce) 
turn tɜː(r)n točit se; zabočit 
twice twaɪs dvakrát 
website ˈwebˌsaɪt internetová stránka 
wicked ˈwɪkɪd vynikající; nejlepší 
winter ˈwɪntə(r) zima 
wonder ˈwʌndə(r) podivovat se; divit se 
ability əˈbɪləti schopnost 

Unit 3 – 4 Gateway to exam 
acupuncture ˈækjʊˌpʌŋktʃə(r) akupunktura 
board game ˈbɔː(r)d ˌgeɪm stolní hra 
brain breɪn mozek 
chess tʃes šachy 
crossword ˈkrɒsˌwɜː(r)d křížovka 
discovery dɪˈskʌv(ə)ri objev; zjištění; odhalení 
effective ɪˈfektɪv účinný; efekt(iv)ní 

Unit 5 – TV world 

Unit 5 TV programmes 
advert 
(ad/advertisement
) 

ˈædvɜː(r)t reklama 

cartoon kɑː(r)ˈtuːn kreslený film; kreslený 
seriál 

chat show ˈʧæt ˌʃəʊ televizní/rozhlasová 
beseda (se známými 
osobnostmi)  

comedy ˈkɒmədi komedie  
documentary ˌdɒkjʊˈment(ə)ri dokumentární (film, 

pořad)  
film fɪlm film 
game show ˈgeɪm ˌʃəʊ televizní soutěž 
programme ˈprəʊgræm program; pořad  
reality show riˈæləti ˌʃəʊ reality show 
remote control rɪˌməʊt kənˈtrəʊl dálkové ovládání 
series ˈsɪəriːz řada; série 
soap səʊp televizní/rozhlasový seriál 
sports programme ̍spɔː(r)ts 

ˌprəʊgræm 
sportovní vysílání, pořad 

the news ˌðə ˈnjuːz Zprávy (televizní pořad) 
turn/switch on/off ˌtɜː(r)n/ˌswɪtʃ  

ˈɒn/ˈɒf 
zapnout/vypnout 

Unit 5 Adjectives describing TV 
programmes 
awful ˈɔːf(ə)l strašný; otřesný 
boring ˈbɔːrɪŋ nudný; otravný 
cool kuːl super; v pohodě; 

neuvěřitelný 
funny ˈfʌni legrační; divný  
informative ɪnˈfɔː(r)mətɪv poučný; informativní 
scary ˈskeəri nahánějící strach 

Unit 5 Adjectives ending in –ing and -ed 
confusing/ed kənˈfjuːzɪŋ/kənˈfjuː

zd 
matoucí/ (být) zmatený 

disappointing/ed ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/ˌdɪsəˈp
ɔɪntɪd 

neuspokojivý/zklamaný 
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embarrassing/ed ˌɪmˈbærəsɪŋ/ˌɪmˈbær
əst 

trapný/ v rozpacích 

frightening/ed ˈfraɪt(ə)nɪŋ/ˈfraɪt(ə)
nd 

strašidelný/vystrašený 

interesting/ed ˈɪntrəstɪŋ/ˈɪntrəstɪd zajímavý/(be ~ in) mít o 
něco zájem 

moving/ed ˈmuːvɪŋ/ˈmuːvd dojemný/dojatý 
relaxing/ed rɪˈlæksɪŋ/ rɪˈlækst uvolňující/uvolněný 
surprising/ed sə(r)ˈpraɪzɪŋ/ 

sə(r)ˈpraɪzd 
překvapivý/překvapený 

tiring/ed ˈtaɪərɪŋ/ˈtaɪə(r)d unavující/unavený 

Unit 5 Other words and phrases 
a bit ˌə ˈbɪt trochu 
addict ˈædɪkt narkoman; nadšenec 
agree əˈgriː souhlasit 
anatomy əˈnætəmi anatomie 
archer ˈɑː(r)tʃə(r) lukostřelec 
attractive əˈtræktɪv atraktivní; přitažlivý; 

příjemný 
authentic ɔːˈɵentɪk autentický; opravdový 
baddy ˈbædi padouch, záporná 

postava 
brave breɪv statečný; odvážný 
broadcast ˈbrɔːdˌkɑːst vysílání; pořad 
cable ˈkeɪb(ə)l kabel 
capture ˈkæptʃə(r) zajmout/ulovit 
century ˈsentʃəri století 
cheat tʃiːt podvádět; podvodník 
common ˈkɒmən společný; běžný 
critic ˈkrɪtɪk kritik 
demonstration ˌdemənˈstreɪʃ(ə)n demonstrace  
distant ˈdɪstənt daleký; vzdálený 
doll dɒl panenka 
electronic ˌelekˈtrɒnɪk elektronický 
episode ˈepɪsəʊd epizoda; díl 
equally ˈiːkwəli rovnoměrně; stejně 
exotic ɪgˈzɒtɪk cizokrajný; exotický 
fall asleep ˌfɔːl əˈsliːp usnout 
far (= far better) fɑː(r) mnohem (více) 
fitness ˈfɪtnəs tělesná kondice; 

způsobilost 
flat flæt byt 
general election ˌdʒen(ə)rəl ɪˈlektʃən všeobecné volby 
goal (= football) gəʊl branka; gól 
gym dʒɪm tělocvična; posilovna 
hunger ˈhʌŋgə(r) hlad 
igloo ˈɪgluː iglú 
image (= picture) ˈɪmɪdʒ obraz; scéna 
Inuit ˈɪnuɪt Eskymák 
iron (= material) ˈaɪə(r)n železo 
laugh lɑːf (za)smát se; smích  
lazy ˈleɪzi líný; lenivý; zahálčivý 
mechanical mɪˈkænɪk(ə)l mechanický 
melodramatic ˌmelədrəˈmætɪk melodramatický 
newsreader ˈnjuːzˌriːdə(r) hlasatel (zpráv) 
nowadays ˈnaʊəˌdeɪz dnes 
organiser ˈɔ(r)gəˌnaɪzə(r) organizátor 
outlaw ˈaʊtˌlɔː člověk mimo zákon; 

bandita 
palm tree ˈpɑːm ˌtriː palma 
parachuting ˈpærəˌʃuːtɪŋ skákání s padákem 
persuade pə(r)ˈsweɪd přesvědčit; přesvědčovat 
save seɪv záchránit; ušetřit 

save seɪv ochránit; ušetřit 
selective sɪˈlektɪv vybíravý 
sensation senˈseɪʃ(ə)n pocit 
sensationalism senˈseɪʃ(ə)nəˌlɪz(ə)

m 
senzacechtivost 

serious ˈsɪəriəs vážný; uzavřený; 
přemýšlivý 

silent ˈsaɪlənt tichý; málomluvný; 
poklidný 

slightly ˈslaɪtli nepatrně; mírně; slabě 
spend (time) ˌspend ˈtaɪm trávit (čas) 
sure ʃɔː(r) jistý; jistě  
team tiːm tým; družstvo  
tower ˈtaʊə(r) věž 
transmission trænzˈmɪʃ(ə)n přenos; vysílání 
transmit trænzˈmɪt přenášet; vysílat 
TV guide ˌtiː viː ˈgaɪd televizní program 
TV station ˌtiː viː ˈsteɪʃ(ə)n televizní stanice 
without wɪðˈaʊt bez 

Unit 6 – Living planet 

Unit 6 Geographical features 
beach biːtʃ pláž; mořský břeh 
coast kəʊst pobřeží 
desert ˈdezərt poušť 
forest ˈfɔrəst les; prales 
ice cap ˈaɪs ˌkæp ledovcový příkrov 
jungle ˈdʒʌŋg(ə)l džungle 
mountain range ˈmaʊntɪn ˌreɪnʤ horský hřeben 
rainforest ˈreɪnˌfɒrɪst deštný prales 

Unit 6 The environment 
drought draʊt sucho; období sucha 
environment ɪnˈvaɪrənmənt životní prostředí 
flood flʌd povodeň; potopa 
global warming ˌgləʊb(ə)l 

ˈwɔː(r)mɪŋ 
globální otepolování 

greenhouse effect ̍griːnhaʊs ɪˌfekt skleníkový efekt 
nuclear disaster ˌnjuːkliə(r) 

dɪˈzɑstə(r) 
jaderná katastrofa 

oil spill ˈɔɪl ˌspɪl rozlití ropy 
ozone layer ˈəʊzəʊn ˌleiə(r) ozónová vrstva 
pollution pəˈluːʃ(ə)n znečištění; zašpinění 
recycle riːˈsaɪk(ə)l recyklovat 
save seɪv ochránit; ušetřit 
waste weɪst plýtvat; mrhat  

Unit 6 Different uses of get 
arrive əˈraɪv přijet; přijít; přiletět; 

přistát 
bring brɪŋ přinést (si); vzít s sebou 
become (= a 
process or 
change of state) 

bɪˈkʌm stát se 

obtain or buy əbˈteɪn získat nebo koupit 
receive rəˈsiːv obdržet; dostat 

Unit 6 Other words and phrases 
affect əˈfekt postihnout; poškodit 
anniversary ˌænɪˈvɜː(r)s(ə)ri výročí 
arsonist ˈɑː(r)s(ə)nɪst žhář 
atmosphere ˈætməsˌfɪə(r) atmosféra; nálada; 

ovzduší 
attraction əˈtrækʃ(ə)n přitažlivost; půvab 
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burn bɜː(r)n hořet; spálit (se) 
bushfire ˈbʊʃ ˌfaɪə(r) požár v buši 
canteen kænˈtiːn jídelna; kantýna 
catastrophic ˌkætəˈstrɒfɪk katastrofální 
celebrate ˈseləˌbreɪt (o)slavit; oslavovat 
cheap tʃiːp levný 
close to ˈkləʊs ˌtʊ blízko něčeho 
community kəˈmjuːnəti komunita; společenství 
consequence ˈkɒnsɪkwəns následek; důsledek 
convict ˈkɒnvɪkt odsouzený; trestanec 
cut down ˌkʌt ˈdaʊn (po)kácet 
definitely ˈdef(ə)nətli určitě; rozhodně 
deliberately dɪˈlɪb(ə)rətli úmyslně; schválně 
disastrous dɪˈzɑːstrəs nešťastný; katastrofální 
dry draɪ suchý; sucho 
east iːst východ 
efficient ɪˈfɪʃ(ə)nt výkonný; schopný 
energy ˈenə(r)dʒi energie; síla  
excursion ɪkˈskɜː(r)ʃ(ə)n zájezd; výlet; exkurze 
fancy ˈfænsi představit si; mít chuť 
farmer ˈfɑː(r)mə(r) farmář; zemědělec; 

sedlák 
footprint ˈfʊtˌprɪnt stopa; šlépěj 
frequent ˈfriːkwənt častý 
fume fjuːm kouř; dým; (~s) výpary 
generate ˈdʒenəreɪt vytvářet,  vyrábět, 

generovat 
glass (= material) glɑːs sklo 
habit ˈhæbɪt zvyk; návyk 
heat hiːt ohřát; teplota (stupeň 

zahřátí)  
honest ˈɒnɪst čestný; upřímný  
increase noun: ˈɪnkriːs   

verb: ɪnˈkriːs 
zvětšovat se; růst; 
přibývat 

indigenous ɪnˈdɪdʒənəs domorodý, původní 
influence ˈɪnfluəns vliv; ovlivnit 
lifestyle ˈlaɪfˌstaɪl životní styl  
material məˈtɪəriəl látka; hmota; materiál 
melt melt rozpustit (se); roztát 
mix mɪks (s)míchat (se); směs  
packaging ˈpækɪdʒɪŋ balení, obal 
perhaps pə(r)ˈhæps možná; snad 
petrol ˈpetrəl benzín 
population ˌpɒpjʊˈleɪʃ(ə)n obyvatelstvo 
power ˈpaʊə(r) síla; moc 
protect prəˈtekt chránit; ochraňovat 
reef riːf útes 
relatively ˈrelətɪvli relativně 
restriction rɪˈstrɪkʃ(ə)n omezení; restrikce 
scientist ˈsaɪəntɪst vědec; přírodovědec 
sea level ˈsiː ˌlev(ə)l úroveň mořské hladiny 
shower ˈʃaʊə(r) sprchový kout; sprcha; 

přeháňka 
silly ˈsɪli hloupý; pošetilý 
slow down ˌsləʊ ˈdaʊn zpomalit 
space (outer 
space) 

speɪs vesmír 

suggestion səˈdʒestʃ(ə)n návrh 
thirsty ˈɵɜː(r)sti žíznivý; mající žízeň 
tonne tʌn tuna 
toothbrush ˈtuːɵˌbrʌʃ kartáček na zuby 
water ˈwɔːtə(r) zalít (vodou); voda 
wild waɪld divoký; nevázaný 

Unit 5 – 6 Gateway to exam 
attention əˈtenʃ(ə)n pozornost 
environmental ɪnˌvaɪrənˈment(ə)l ekologický; týkající se 

životního prostředí  
exploration ˌekspləˈreɪʃ(ə)n průzkum; probádání 
situation ˌsɪtʃuˈeɪʃ(ə)n situace 

Unit 7 – Odd jobs 

Unit 7 Jobs 
builder ˈbɪldə(r) stavbař 
computer 
programmer 

kəmˌpjuːtə(r) 
ˈprəʊgræmə(r)  

programátor 

fashion designer ˈfæʃ(ə)n dɪˌzaɪnə módní návrhář 
journalist ˈdʒɜː(r)nəlɪst novinář; žurnalista 
mechanic mɪˈkænɪk mechanik 
police officer pəˈliːs ˌɒfɪsə(r) policista; strážník 
receptionist rɪˈsepʃ(ə)nɪst recepční 
shop assistant ˈʃɒp əˌsɪst(ə)nt prodavač 

Unit 7 Personal qualities 
ambitious æmˈbɪʃəs ambiciózní 
calm kɑːm klidný; tichý; klid; ticho 
caring ˈkeərɪŋ starostlivý; starající se 
clever ˈklevə(r) chytrý; bystrý 
creative kriˈeɪtɪv tvořivý; tvůrčí 
fit fɪt v dobré kondici; způsobilý
hard-working ˌhɑː(r)d ˈwɜː(r)kɪŋ pracovitý; pilný  
reliable rɪˈlaɪəb(ə)l spolehlivý; hodnověrný 
sociable ˈsəʊʃəb(ə)l společenský; družný  
well-organised ˌwel ˈɔː(r)gənaɪzd dobře připravený; 

zorganizovaný 

Unit 7 Compounds adjectives describing 
people or jobs 
blue/brown/green-
eyed 

ˈbluː/ˈbraʊn/ˈgriːnˌaɪ
d 

modrooký/hnědooký/zele
nooký 

badly-paid ˌbædli ˈpeɪd špatně placený 
easy-going ˌiːziˈgəʊɪŋ tolerantní; mírný  
full-time ˈfʊlˌtaɪm na plný úvazek 
good-looking ˌgʊd ˈlʊkɪŋ hezký; pohledný 
part-time ˌpɑːtˈtaɪm na částečný úvazek 
right/left-handed ˌraɪt/ˌleft ˈhændɪd pravák/levák 
well-paid ˌwel ˈpeɪd dobře placený 

Unit 7 Other words and phrases 
accept əkˈsept přijmout 
application form æplɪˈkeɪʃ(ə)n 

ˌfɔː(r)m 
formulář; žádost 

apply (for) əˈplaɪ ˌfɔː(r) žádat o; ucházet se 
architect ˈɑː(r)kɪˌtekt architekt 
assistant əˈsɪst(ə)nt asistent 
au pair ˌəʊ ˈpeə(r) au pair 
autograph ˈɔːtəˌgrɑːf autogram 
average ˈæv(ə)rɪdʒ průměr; průměrný 
cheer up ˌtʃiə(r) ˈʌp povzbudit; vzchopit se 
chewing gum ˈtʃuːɪŋ ˌgʌm žvýkačka  
complicated ˈkɒmplɪˌkeɪtɪd složitý; komplikovaný 
condition kənˈdɪʃ(ə)n stav; kondice 
cookery ˈkʊk(ə)ri vaření; kuchařské umění 
CV ˌsiː ˈviː životopis 
delivery boy/girl dɪˈlɪv(ə)ri ˌbɔɪ doručovatel/doručovatelk

a 
depend on dɪˈpend ˌɒn záviset; záležet na  
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design dɪˈzaɪn navrhnout; projektovat; 
(na)plánovat  

drag dræg vléct; vláčet 
dress up ˌdres ˈʌp převléknout se za (koho) 
dynamic daɪˈnæmɪk dynamický 
effort ˈefə(r)t úsilí; snaha 
enclose ɪnˈkləʊz přiložit 
essential ɪˈsenʃ(ə)l nezbytný; podstatný; 

hlavní 
exactly ɪgˈzæk(t)li přesně 
except ɪkˈsept kromě 
exotic ɪgˈzɒtɪk cizokrajný; exotický 
extra ˈekstrə navíc 
factory worker ˈfæktrɪ ˌwɜː(r)kə(r) dělník v továrně 
firefighter ˈfaɪə(r) ˌfaɪtə(r) hasič 
force (n) fɔː(r)s síla; moc 
gardener ˈgɑː(r)d(ə)nə(r) zahradník; zahrádkář 
giant (adj) ˈʤaɪənt obrovský 
hang out ˌhæŋ ˈaʊt trčet; vyvěsit 
hard hat ˈhɑː(r)d ˌhæt přilba (ochranná) 
hit hɪt zasáhnout; trefit se 
home-time ˈhəʊm ˌtaɪm konec vyučování 
in response to ˌɪn rəˈspɒns tʊ v reakci na 
inquiries ɪnˈkwaɪəriːz dotazy; vyšetřování 
interpreter ɪnˈtɜː(r)prɪtə(r) tlumočník 
issue (= question) ˈɪʃuː případ; věc; vydání 
knowledge ˈnɒlɪdʒ znalost; vědomost 
look forward to ˌlʊk ˈfɔː(r)wə(r)d tʊ těšit se na 
lottery ˈlɒtəri loterie 
lucky ˈlʌki (be ~) mít štěstí 
manual ˈmænjʊəl příručka; návod 
mate (= friend) meɪt kamarád 
miner ˈmaɪnə(r) horník 
offer ˈɒfə(r) nabídnout; nabízet 
outdoors ˌaʊtˈdɔː(r)z venku; v přírodě 
paperwork ˈpeɪpə(r)ˌwɜː(r)k papírová/kancelářská 

práce 
parrot ˈpærət papoušek 
peace piːs mír; klid; pohoda  
rely on rɪˈlaɪ ɒn spoléhat se; počítat s 
report rɪˈpɔː(r)t zápis; zpráva 
ride operator ˈraɪd ˌɒpəreɪtə(r) obsluha atrakce 
screen skriːn paraván; zástěna; 

obrazovka 
sign saɪn podepsat 
smoke sməʊk kouřit 
stuck stʌk (be ~) být zaseknutý 
suit suːt kostým (dámský); oblek 

(pánský) 
suppose səˈpəʊz domnívat se 
take a long time ˌteɪk ə lɒŋ ˈtaɪm trvat dlouho 
toothpaste ˈtuːɵˌpeɪst zubní pasta 
turn round ˌtɜːn ˈraʊnd otočit se 
variety vəˈraɪəti různorodost; (~ of) různé, 

různorodé 
vegetarian ˌvedʒəˈteəriən vegetarián 
wages ˈweɪʤɪz mzdy 
wing wɪŋ křídlo 

Unit 8 – Good friends 

Unit 8 Relationships 
(to) ask 
(somebody) out 

ˌɑːsk ˈaʊt pozvat na rande 

(to) chat (to 
somebody) 

ˌʧæt tu povídat si; chatovaní 

(to) fall in love 
(with somebody) 

ˌfɔːl ɪn ˈlʌv zamilovat se 

(to) get back 
together (with 
somebody) 

ˌget ˌbæk təˈgeðə(r) dát se dohromady 

(to) get married 
(to somebody) 

ˌget ˈmærid vzít se 

(to) get on well 
(with somebody) 

ˌget ˌɒn ˈwel dobře vycházet 

(to) go out (with 
somebody) 

ˌgəʊ ˈaʊt chodit (s někým) 

(to) have an 
argument (with 
somebody) 

ˌhæv ən 
ˈɑː(r)gjʊːmənt 

pohádat se 

(to) meet 
(somebody) 

miːt  setkat se; seznámit se 

(to) split up (with 
somebody) 

ˌsplɪt ˈʌp rozejít se (o vztahu) 

Unit 8 Feelings 
anger ˈæŋgə(r) zlost; vztek 
boredom ˈbɔː(r)dəm nuda 
excitement ɪkˈsaɪtmənt vzrušení 
happiness ˈhæpinəs štěstí; spokojenost 
loneliness ˈləʊnlinəs samota; osamocenost 
sadness ˈsædnəs smutek 

Unit 8 Adjectives 
afraid əˈfreɪd obávající se 
angry ˈæŋgri rozhněvaný; rozzlobený; 

rozčilený 
happy ˈhæpi šťastný; spokojený 
lonely ˈləʊnli osamělý; opuštěný  
excited ɪkˈsaɪtɪd nedočkavý; vzrušený; 

rozrušený; rozčilený 
sad sæd smutný; nešťastný 

Unit 8 Noun suffixes 
freedom ˈfriːdəm svoboda; volnost 
friendship ˈfren(d)ʃɪp přátelství 
illness ˈɪlnəs nemocný 
madness ˈmædnəs šílenství; ztřeštěnost 
relationship rɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp vztah; poměr 
sadness ˈsædnəs smutek 
weakness ˈwiːknəs slabost 

Unit 8 Other words and phrases 
abdicate ˈæbdɪkeɪt vzdát se trůnu; abdikovat  
abdication ˌæbdɪˈkeɪʃ(ə)n abdikace 
ancient ˈeɪnʃ(ə)nt starobylý; starověký 
apologise əˈpɒlədʒaɪz omluvit se komu za 
argument ˈɑː(r)gjʊmənt hádka; neshoda 
balcony ˈbælkəni balkon 
be like somebody biː ˈlaɪk ˌsʌmbədi být podobný 
bowling ˈbəʊlɪŋ bowling (americké 

kuželky) 
broken-hearted ˌbrəʊkən ˈhɑːtɪd  citově raněný; zoufalý 
camp kæmp tábořit; tábor 
couple (two 
people) 

ˈkʌp(ə)l pár 

criticise ˈkrɪtɪsaɪz kritizovat 
dry oneself ˈdraɪ wʌnˌself osušit se 
enemy ˈenəmi nepřítel; odpůrce  
fair (= beautiful) feə (r) pěkný; krásný 
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flower ˈflaʊə(r) květ; květina 
give up (= 
relinquish) 

ˌgɪv ˈʌp zanechat; přestat 

grave greɪv hrob 
happy ending ˌhæpi ˈendɪŋ šťastný konec 
hold həʊld držet 
ideal aɪˈdɪəl ideální, dokonalý 
journey ˈdʒɜːni cesta 
knife naɪf nůž  
light (opposite of 
heavy) 

laɪt lehký 

mainly ˈmeɪnli hlavně; převážně 
matter ˈmætə(r) věc; záležitost; hmota 
moral ˈmɒrəl morální; mravní 
neither ˈnaɪðə(r)  or 

ˈniːðə(r) 
ani jeden (ze dvou); také 
ne 

pacifist ˈpæsɪfɪst pacifista 
perfectionist pə(r)ˈfekʃənɪst perfekcionista 
play (n) pleɪ (divadelní) hra 
potion ˈpəʊʃ(ə)n lektvar; elixír 
press (n, = 
newspapers) 

pres tisk 

priest priːst kněz; pastor; duchovní 
Prime Minister ˌpraɪm ˈmɪnɪstə(r) předseda vlády; premiér 
promise (v) ˈprɒmɪs slíbit 
questionnaire ˌkwestʃəˈneə(r) dotazník 
respect (n) rɪˈspekt respekt 
scandal ˈskænd(ə)l skandál 
ski skiː lyžovat 
something else ˌsʌmθɪŋ ˈels něco jiného 
soon suːn brzy; zanedlouho 
stay in ˌsteɪ ˈɪn zůstat doma 
still (= time) stɪl stále 
stone stəʊn kámen 
storm stɔːm bouře 
studies stʌdiz (mn. č.) studium 
tolerant ˈtɒlərənt shovívavý; tolerantní 
tradition trədɪʃ(ə)n tradice 
wealthy ˈwelθi bohatý; zámožný  

Unit 7 – 8 Gateway to exam 
au pair ˌəʊ ˈpeə(r)  au pair 
alternative ɔːlˈtɜː(r)nətɪv alternativní; volba; jiná 

možnost 
dimension daɪˈmenʃ(ə)n rozměr 
grape greɪp hrozen 
ingredient ɪnˈgriːdiənt přísada 
jam dʒæm džem; marmeláda 
jar dʒɑː(r) (zavařovací) sklenice; 

džbán 
kiwi ˈkiːwiː kivi 
lime laɪm limetta 
mixture ˈmɪkstʃə(r) směsice 
obviously ˈɒbviəsli zjevně 
positive ˈpɒzətɪv pozitivní 
product ˈprɒdʌkt výrobek; produkt 
recipe ˈresəpi recept 
sell sel prodávat 
traditional trəˈdɪʃ(ə)nəl tradiční 

Unit 9 – Read on 

Unit 9 Fiction 
comic/graphic 
novel 

ˌkɒmɪk 
ˈnɒv(ə)l/ˌgræfɪk 
ˈnɒv(ə)l 

komiks 

crime novel ˌkraɪm ˈnɒv(ə)l detektivka; kriminálka 
fairy tale ˈfeəri ˌteɪl pohádka 
fantasy ˈfæntəsi fantazie; fantastická 

literatura 
historical fiction hɪˌstɒrɪk(ə)l 

ˈfɪkʃ(ə)n 
historický román 

horror ˈhɒrə(r) hrůza; zděšení 
play pleɪ divadelní hra 
romance rəʊˈmæns romance; milostný vztah 
science fiction ˌsaɪəns ˈfɪkʃ(ə)n vědeckofantastická 

literatura 
thriller ˈɵrɪlə(r) napínavý román/film  

Unit 9 Non-fiction 
atlas ˈætləs atlas 
autobiography ˌɔːtəʊbaɪˈɒgrəfi životopis (vlastní) 
biography baɪˈɒgrəfi životopis 
cookbook ˈkʊkˌbʊk kuchařka (kniha) 
dictionary ˈdɪkʃən(ə)ri slovník 
encyclopaedia ɪnˌsaɪkləˈpiːdiə encyklopedie 
guidebook ˈgaɪdˌbʊk průvodce (kniha) 
magazine ˌmægəˈziːn časopis 
manual ˈmænjʊəl příručka; návod 
newspaper ˈnjuɪzˌpeɪpə(r) noviny  
textbook ˈteks(t)ˌbʊk učebnice 

Unit 9 Phrasal verbs 
cross out ˌkrɒs ˈaʊt vyškrtnout (ze seznamu) 
fill in ˌfɪl ˈɪn vyplnit 
flick through ˌflɪk ˈθruː prolistovat si 
look up ˌlʊk ˈʌp vyhledat; najít co (ve 

slovníku) 
read on ˌriːd ˈɒn nepřestávat číst; číst dál 
read out ˌriːd ˈaʊt přečíst nahlas 
turn over ˌtɜː(r)n ˈəʊvə(r) otočit se; obrátit se na 

druhou stranu (v posteli) 

Unit 9 Other words and phrases 
adaptation ˌædæpˈteɪʃ(ə)n adaptace; přepracování 
almost ˈɔːlməʊst téměř 
apparent əˈpærənt zřejmý 
assassination əˌsæsɪˈneɪʃ(ə)n atentát; úkladné 

zavraždění 
author ˈɔːɵə(r) autor 
best-selling ˌbestˈsellɪŋ jdoucí na dračku; výborně 

se prodávající  
blood blʌd krev 
boarding school ˈbɔː(r)dɪŋ ˌskuːl internátní škola (GB) 
carefully ˈkeə(r)ˌf(ə)l opatrně 
certainly ˈsɜː(r)t(ə)nli jistě; samozřejmě 
climb klaɪm (vy)lézt; vyšplhat se (na) 
combine kəmˈbaɪn spojit; sloučit (se) 
cover (= for a 
book) 

ˈkʌvə(r) obal 

cowboy ˈkaʊˌbɔɪ kovboj 
credit card ˈkredɪt ˌkɑː(r)d kreditní/úvěrová karta 
customer ˈkʌstəmə(r) zákazník; host  
dragon ˈdrægən drak 
elf elf elf 
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end up ˌend ˈʌp skončit (čím/jak) 
floor (= storey) flɔː(r) podlaží 
following ˈfɒləʊɪŋ následující 
handsome ˈhæns(ə)m hezký; pěkný 
happily ever after ˈhæpɪli ˌevə(r) 

ˈaːftə(r) 
šťastně až do smrti 

have an impact ˌhæv ən ˈɪmpækt mít vliv 
how long ˌhaʊ ˈlɒŋ jak dlouho 
how often ˌhaʊ ˈɒf(ə)n jak často 
in stock ˌɪn ˈstɒk na skladě 
inspiration ˌɪnspəˈreɪʃ(ə)n inspirace 
intrigue ˈɪntriːg pleticha; intrika 
jump in ʤʌmp vrhnout se do; vlítnout do 
keep up ˌkiːp ˈʌp udržovat; zachovávat 
make up (= 
invent) 

ˌmeɪk ˈʌp vymyslet 

mysterious mɪˈstɪəriəs tajemný; tajuplný; 
záhadný  

order (= ask for 
something in a 
shop/restaurant) 

ˈɔː(r)də(r)  

passion ˈpæʃ(ə)n vášeň 
path pɑːɵ cestička; stezka; pěšina; 

cesta 
predator ˈpredətə(r) predátor 
previous (adj) ˈpriːviəs předchozí 
publication ˌpʌblɪˈkeɪʃ(ə)n uveřejnění; vydání; 

publikace 
reach ˈriːʧ dorazit; dojet (kam) 
related rɪˈleɪtɪd související; příbuzný  
reunion riːˈjuːniən sraz; setkání; slezina 
ring (= wedding 
ring) 

rɪŋ prsten (snubní prsten) 

risk rɪsk risk 
scuba-diving ˈskʊbə ˌdaɪvɪŋ potápění 
section ˈsekʃ(ə)n část; úsek 
shock ʃɒk šok; leknutí 
sinister ˈsɪnɪstə(r) zlověstný; hrozivý 
spend (= money) spend utratit (peníze) 
sufficient səˈfɪʃ(ə)nt dostatečný 
survive sə(r)ˈvaɪv přežít; zůstat na živu  
survivor sə(r)ˈvaɪvə(r) kdo přežil; kdo zůstal na 

živu 
though ðəʊ ačkoli 
together təˈgeðə(r) dohromady; společně 
troll trɒl trol 
unnecessary ʌnˈnesəs(ə)ri nadbytečný; zbytečný 
whisper ˈwɪspə(r) (za)šeptat 
witch wɪtʃ čarodějnice; ježibaba 
wolf wʊlf vlk 

Unit 10 – Cyberspace 

Unit 10 Computers and computing 
hard drive ˌhɑː(r)d ˈdraɪv pevný disk 
keyboard ˈkiːˌbɔː(r)d klávesnice 
mouse maʊs myš 
mouse pad ˈmaʊs ˌpæd podložka pod myš 
printer ˈprɪntə(r) tiskař; tiskárna 
speaker ˈspiːkə(r) mluvčí; reproduktor 
USB port ˌjuː es ˈbiː ˌpɔː(r)t USB konektor 
webcam ˈwebˌkæm web kamera 

Unit 10 The Internet 
blog blɒg blog 
broadband ˈbrɔːdˌbænd širokopásmový 
chat online ˌʧæt ɒnˈlaɪn chatovat 
download ˌdaʊnˈləʊd stáhnout a uložit 

(počítačová data) 
search engine ˈsɜː(r)ʧ ˌenʤɪn vyhledávač (na internetu) 
surf the Net ˌsɜː(r)f ðə ˈnet surfovat na internetu 
website ˈwebˌsaɪt internetová stránka 

Unit 10 Collocations with email 
bounce back ˌbaʊns ˈbæk vrátit se (o 

nedoručitelném emailu) 
check email ˌʧek ˈiːmeɪl zkontrolovat poštu (email)
delete an email dəˈliːt ən ˌiːmeɪl vymazat email 
email account ˈiːmeɪl əˌkaʊnt emailová schránka 
email address ˈiːmeɪl əˌdres emailová adresa 
forward an email ˈfɔː(r)wə(r)d ən 

ˈiːmeɪl  
přeposlat email 

reply to an email rɪˌplaɪ tʊ ən ˈiːmeɪl  odpovědět na email 
send an email ˌsend ən ˈiːmeɪl poslat email 

Unit 10 Other words and phrases 
academic ˌækəˈdemɪk akademický 
accidentally ˌæksɪˈdent(ə)li náhodně; nahodile 
analyse ˈænəlaɪz rozebrat; analyzovat 
assess əˈses ohodnotit 
assessment əˈsesmənt hodnocení 
block (n) blɒk budova; činžák 
butcher’s ˈbʊʧə(r)z řeznictví 
button ˈbʌt(ə)n knoflík; tlačítko 
chip (= silicon) tʃɪp čip 
component kəmˈpəʊnənt součast(ka); komponenta 
data ˈdeɪtə data, údaje, fakta 
designer clothes dɪˈzaɪnə(r) ˌkləʊðz značková móda 
diameter daɪˈæmɪtə(r) průměr 
dishonest dɪsˈɒnɪst nečestný 
document ˈdɒkjʊmənt dokument; materiál 
eclipse ɪˈklɪps zatmění 
enormous ɪˈnɔː(r)məs obrovský; nesmírný 
entertainment ˌentə(r)ˈteɪnmənt zábava 
export noun: ˈekspɔː(r)t     

verb: ɪkˈspɔː(r)t  
vývoz 

frustrating ˈfrʌˌstreɪtɪng frustrující 
hard copy ˈhɑː(r)d ˌkɒpi tištěná verze  
import noun ˈɪmpɔː(r)t 

verb ɪmˈpɔː(r)t  
dovoz; dovážet 

ingot ˈɪŋgət prut; ingot 
invest ɪnˈvest vložit; investovat 
military ˈmɪlɪt(ə)ri vojenský 
model train ˌmɒd(ə)l ˈtreɪn  model vláčku 
mosque mɒsk mešita 
objective əbˈdʒektɪv cíl; záměr 
owner ˈəʊnə(r) majitel 
particle ˈpɑː(r)tɪk(ə)l částečka; trocha 
password ˈpɑːsˌwɜː(r)d heslo 
per pɜː(r) za (per second - za 

sekundu) 
physics ˈfɪzɪks fyzika  
practical ˈpræktɪk(ə)l praktický  
product ˈprɒdʌkt výrobek; produkt 
protest noun: ˈprəʊtest     

verb: prəˈtest 
prostest; odpor; 
protestovat 
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punish ˈpʌnɪʃ (po)trestat 
record noun: ˈrekɔː(r)d     

verb: rɪˈkɔː(r)d 
záznam; nahrávka 

refine rɪˈfaɪn přečistit, rafinovat 
reputation ˌrepjʊˈteɪʃ(ə)n pověst; reputace 
research ˈriːsɜː(r)ʧ výzkum 
resident ˈrezɪd(ə)nt trvale bydlící  
sand sænd písek 
tiny ˈtaɪni malý; malinkatý; drobný 
transistor trænˈzɪstə(r) tranzistor 
valley ˈvæli údolí 
various ˈveəriəs různý 

Unit 9 – 10 Gateway to exam 
interaction ˌɪntərˈækʃ(ə)n vzájemné působení; 

interakce 
member ˈmembə(r) člen; příslušník 
print prɪnt otisknout; vytisknout 
publisher ˈpʌblɪʃə(r) vydavatel 
spectacular spekˈtækjʊlə(r) velkolepý; honosný  
turn into (= turn a 
book into a film) 

ˌtɜː(r)n ˈɪntə zfilmovat  

 


